
 

     TE DHENAT MBI NDERMARRJEN  
 

 

  
Emri i NSH-së N.Sh. Metalografika (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i 
Ndërmarrjës së 
Re 

Ndërmarrja e Re Metalografika SH.P.K (“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Ferizaj, Regjioni i Gjilanit 
  
Biznesi/Sektori Prodhimtari 
  
Prodhimet Shenja të metalit dhe prodhime nga shtypshkronja 
  
Tregu Ndërmarrja e Re ofron shërbimet e veta tek klientët në Kosovë. 
  
Konkurenca Aktualisht Ndërmarrja e Re Metalografika Sh.P.K.  furnizon tregun 

kryesisht Kosovar. Megjithatë, para konfliktit N.Sh. kishte pasur 
blerës edhe në ish-Jugosllavi. Në të kaluarën Metalografika ka 
pasur kontrata me kompanitë kryesore publike si dhe institucionet 
në Kosove. Sot N.Sh. ballafaqohet me një konkurrence të fortë 
nga kompanitë private vendore në lidhje me prodhimet e 
shtypshkrimit ndërsa për prodhimin e shenjave nga metali janë 
vetëm disa kompani në tëre Kosovën. 

  
Puntorët Ndërmarrja e Re aktualisht punëson 12 persona, prej të cilëve 5 

janë punëtorë administrativë. Por sidoqoftë asnjë punëtor nuk do 
të transferohet në Ndërmarrjen e Re.  

  
Ndërtesat dhe 
Toka 

Ndërmarrja e Re Metalografika Sh.P.K. shtrihet në një sipërfaqe 
totale të tokës prej afërsisht 2,911m2. Ndërmarrja e Re operon 
përmes tri hapësirave prej afërsisht 1,000m2 të përbëra nga 
administrata, prodhimi dhe vende deponimi. 
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Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
  
 



 

 

  
Detyrimet: Llogaritë e pagueshme për tre muajt e fundit, TVSH-ja për 12 

muajt e fundit dhe 12 muajt e fundit të tatimit në pronë do të 
barten në Ndërmarrjen e Re.  Detyrimet tjera do të mbeten me 
NSH-në. Nuk ka hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen. 
 

 
 
 

  
 
 
Informatat Dimitrina Karayotova 

KTA Gjilan Regional Office 
+ 381 38 504 604 ext.7764 
Dimitrina.Karayotova@eumik.org

  
Dokumetet e 
Ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rruga “Ilir Konushevci” nr.8 
(ish- UNCC) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

Tel:  + 381 (0) 0280 30 010 
Fax: + 381 (0) 0280 30 080 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 
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